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Voorwoord
Binnen de provincie Brabant is veel aandacht voor maintenance en service business waaronder Condition 

Based Maintenance (CBM). Er zijn drie belangrijke “drivers” voor het grote belang dat de provincie 

hecht aan CBM. De eerste komt vanuit de “asset owners”: de honderden miljarden aan Nederlandse 

infrastructuur, zowel publiek als privaat,  is gemiddeld tientallen jaren oud en vaak rond of zelfs al voorbij 

de oorspronkelijk voorziene levensduur. Dit leidt tot een sterk toenemende behoefte aan onderhoud in 

de komende jaren. Dat onderhoud zal alleen maar mogelijk zijn als het veel vaker toestandsafhankelijk, 

condition-based, wordt. Correctief onderhoud is immers duur en gevaarlijk. En planmatig onderhoud doet 

men bij definitie te vaak, omdat het ongeacht de actuele toestand van het asset plaatsvindt. Echter, pas 

een paar procent van alle assets wordt in de industriële wereld condition-based uitgevoerd en de situatie 

in Noord-Brabant is niet anders. De tweede driver is dat CBM een exportproduct wordt voor contractors. 

Als Nederland er in slaagt om een voortrekkersrol te gaan vervullen op het gebied van CBM, dan kunnen 

we vanuit onze regio even goed fabrieken, schepen, vliegtuigen, wegen, rails, dijken et cetera monitoren 

in andere delen van de wereld. Daar bevinden zich veel asset owners die een dergelijke dienst graag 

uitbesteden aan betrouwbare Nederlandse, Noord-Brabantse, contractors. De derde groepering is die 

van de OEMs, waarvan Noord-Brabant een groot aantal wereldspelers kent. Voor de OEMs is CBM een 

essentieel onderdeel van de bredere trend van “servitization”, het leveren van diensten door OEM na de 

levering van het kapitaalgoed. Algemeen wordt dit gezien als de volgende stap die de industrie op het 

gebied van onderhoud kan maken. Immers, veelal maakt de asset owner over de levensduur van het 

asset, of het nu een waferstepper, een truck of een boegschroef is, onderhouds- en andere kosten die 

een veelvoud zijn van de aanschafkosten. Juist CBM maakt het verlenen van slimme diensten op afstand 

mogelijk voor de OEM. Bij de workshops die gehouden zijn in het kader van de Service Business paden 

roadmap komt bij veel bedrijven een onderliggend en fundamenteel probleem naar boven; de onmacht 

om te gaan met de grote hoeveelheid data waarover ze beschikken. Sensoren genereren een enorme 

berg aan data (ook wel Big Data genoemd) die bedrijven kunnen gebruiken om hun service proposities 

uit te breiden en hun machinepark efficiënter te kunnen onderhouden. Echter de praktijk leert dat ze hier 

slechts in zeer beperkte mate in slagen en dat ze zich geen raad weten als het gaat om het ontsluiten, 

opslaan, analyseren en nuttig gebruiken van de grote hoeveelheid aan data die op ze afkomt. Dit geldt 

voor het hele ecosysteem: de OEMs, de Asset Owners, de contractors, de ICT leveranciers en de sensor 

industrie. In deze roadmap gaan we in op de route die bedrijven uit de maakindustrie moeten afleggen 

om hun service proposities te verrijken met de mogelijkheden van Big Data. Hoe ze data science een 

structureel onderdeel van hun bedrijfspraktijk kunnen maken. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar 

de rol van big data binnen CBM. Want hoe kunnen bedrijven met behulp van big data en data science 

het onderhoudsproces van systemen succesvol efficiënter en effectiever maken? 

Deze roadmap is tot stand gekomen volgens een methodiek die beproefd is in vooruitlopende 

industrieën. En bedrijven als Google en Facebook zeker niet vreemd is. De basis wordt gelegd met het 

samenbrengen van de juiste expertise en data, gevolgd door zorgvuldige analyse en evaluatie. De 

uitkomsten zijn beschreven in dit document dat hopelijk veel bedrijven gaat helpen om big data om te 

turnen in grote kansen voor hun service business. Want zo kunnen we het vooruitstrevende karakter van 

de maakindustrie eens te meer bewijzen. 

Henk Akkermans (Wetenschappelijk directeur DIWCM)

Bob Nieme (CEO Adversitement) 

1. Inleiding
1.1 Big data: Voorbij de hype?
De hoeveelheid data waarmee een organisatie kan werken is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit 

komt voornamelijk door de alsmaar voortschrijdende digitalisering, maar ook door een daling van kosten 

voor sensoren, data-opslag en datacommunicatie. Bovendien heeft de snelheid waarmee deze data 

binnenkomen en verwerkt kunnen worden een enorme vlucht genomen en kunnen organisaties steeds 

beter gebruikmaken van data in ongestructureerde vorm, zoals tekst, spraak, en video. Traditionele 

systemen en methoden zijn echter niet toereikend om die hoeveelheid, snelheid en verscheidenheid van 

data ten volste te benutten. Daardoor is er een nieuw begrip ontstaan: ‘big data’. Dit is de verzamelterm 

voor systemen en methoden die zich richten op de opslag, verwerking en analyse van data met grote 

hoeveelheid, snelheid, en verscheidenheid.

1.2 Big data en de maakindustrie
In de jaren tachtig en negentig liep de maakindustrie voorop in het gebruik van informatietechnologie 

en automatisering om het ontwerp-, bouw-, en distributieproces van producten te verbeteren. Mede door 

investeringen in deze technologie, globalisering en intensieve concurrentie is de maakindustrie al een 

zeer efficiënt opererende sector. Als gevolg daarvan is het binnen deze sector lastiger om ‘quick wins’ 

te halen uit initiatieven op het gebied van big data. Alleen bedrijven die een goede bigdata strategie 

definiëren en uitvoeren kunnen profiteren van onder andere een efficiënter ontwerp- en productieproces, 

productinnovaties die aansluiten bij de behoeften van de afnemers en een effectievere promotie en 

distributie (Manyika, J. et al., 2011).

1.3 Kansen door toepassing van big data bij onderhoud
Vanuit het gebruik (operatie) en onderhoud van machines en producten ontstaan tegenwoordig 

veel waardevolle data. Structurele analyse van deze data kan input leveren voor het verbeteren van 

onderhoud en het ontwikkelen van aanvullende of nieuwe diensten. Binnen de industrie lopen allang 

ontwikkelingen om op basis van data de resterende levensduur van machines of componenten 

daarvan te voorspellen. Aan de hand daarvan kunnen bedrijven onderhoudsintervallen onderbouwd 

oprekken en dus kosten besparen. Door monitoring en diagnose op afstand is het ook mogelijk om 

(schaarse) servicetechnici effectiever in te zetten. Bovendien voorkomt het onverwacht falen van, 

ongeplande stilstand en dus verliezen. Ten slotte draagt een goed beeld van de onderhoudsstatus bij 

aan een verhoogd veiligheidsniveau.Tegen deze achtergrond zijn er voor de maakindustrie in theorie 

veel kansen om in het verlengde van hun producten ook diensten te leveren, op basis van de data die 

door de machines en producten worden gegenereerd. Er zijn echter nog maar weinig bedrijven die 

bigdataoplossingen inzetten ten behoeve van onderhoud.

1.4 Doelstelling
Het doel van deze roadmap is het aanreiken van handvatten voor het benutten van de kansen die big 

data binnen de maakindustrie biedt. Op basis van een knelpuntenanalyse zijn er gericht interviews 

afgenomen bij experts op het gebied van ‘condition-based maintenance’ en big data. Uit deze interviews 

is een roadmap afgeleid die een set van concrete stappen geeft die organisaties kunnen nemen om het 

onderhoudsproces van systemen succesvol efficiënter en effectiever te maken met behulp van big data. 

De aanname daarbij is dat als nut en noodzaak kunnen worden aangetoond op ‘pilot-niveau’ dit ook zal 

leiden tot grootschaligere uitrol en toepassingen in het hele businessmodel van een onderneming.
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2. Condition Based Maintenance
2.1 Kansen met hoogwaardig onderhoud
Onderhoud neemt een centrale plaats in binnen de levenscyclus van kapitaalgoederen. Een samenleving 

zonder onderhoud komt letterlijk tot stilstand. Installaties, systemen en producten hebben onderhoud, 

reparaties en revisies (Maintenance, Repair & Overhaul, MRO of kortweg maintenance) nodig om 

duurzaam te kunnen blijven functioneren. In kapitaalintensieve industrieën – zoals de procesindustrie, 

de luchtvaartsector, de maritieme sector, de energiesector en de infrastructuursector – neemt het 

onderhoud van kapitaalgoederen een centrale rol in gedurende de hele levenscyclus. Deze duurt vele 

jaren, soms zelfs vele tientallen jaren. Veel bedrijven verleggen geleidelijk de focus van de aanschaf 

van nieuwe kapitaalgoederen naar de operationele fase van de levenscyclus, inclusief het verlengen 

daarvan. Bedrijfseconomisch gezien is deze fase zeer interessant, gezien de lange duur van deze fase en 

de bijdrage aan de bijbehorende levensduurkosten. Dit biedt voor de partijen in de ‘onderhoudsdriehoek’ 

een verscheidenheid aan kansen. Eigenaren van kapitaalgoederen, zogenaamde asset owners, 

hebben een belang bij een zo hoog mogelijke 

veiligheid, beschikbaarheid en duurzaamheid, 

tegen de laagste kosten. Naast ontwerp- en 

productkwaliteit is hoogwaardig onderhoud 

hiervoor één van de belangrijkste enablers. 

OEMs kunnen op dit punt asset owners voor 

een deel ontzorgen via het aanbieden van 

onderhoudsdiensten als aanvulling op hun 

producten. Dit sluit aan bij een belangrijke 

ontwikkeling waarbij beschikbaarheid van 

functionaliteit belangrijker wordt dan het bezit 

van een asset dat deze functionaliteit kan bieden 

(denk aan het mobiliteitsconcept GreenWheels). 

Ten slotte kunnen serviceproviders in opdracht van OEMs of asset owners via hoogwaardige 

dienstverlening inspelen op behoeften van asset owners en OEMs tijdens de lifecycle van 

kapitaalgoederen. Om beter in te kunnen spelen op de kansen binnen onderhoud en de daarvoor 

benodigde innovatie te stimuleren is het Dutch Institute World Class Maintenance (WCM) opgericht, 

met en voor vertegenwoordigers uit belangrijke sectoren als luchtvaart, maritiem, procesindustrie, 

energie en infra. Binnen het instituut staat het cross-sectoraal bundelen van kennis, kunde en krachten 

binnen Nederland voorop en samen met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren is gewerkt 

aan een innovatieagenda. Binnen deze agenda krijgen tal van onderwerpen aandacht, variërend 

van puur technische zaken tot aan menselijke en culturele aspecten die organisaties raken. De WCM 

community streeft naar ‘hogere vormen’ van onderhoud die een duidelijke bijdrage leveren aan de 

bedrijfsdoelstellingen, waaronder condition based maintenance. Deze vorm van onderhoud wordt gezien 

als de ‘next step’ na correctief onderhoud (repareren wat stukgaat) en preventief onderhoud (gepland 

onderhoud ter voorkoming van schade en stilstand). 

2.2 Wat is condition-based maintenance?
Traditioneel wordt onderhoud uitgevoerd op vaste intervallen. De essentie van condition-based 

maintenance (CBM) is het uitvoeren van onderhoud op basis van de conditie van het systeem. Onderhoud 

wordt dan dynamisch uitgevoerd naar aanleiding van de gemeten prestatie of belasting van het systeem.

Toegevoegde waarde van CBM 

CBM kan een kostenbesparing opleveren of de veiligheid van een systeem verbeteren. Door onderhoud 

uit te voeren als het nodig is, worden geen onnodige onderhoudsbeurten ingepland. Onderdelen 

worden niet vervangen als deze nog niet het einde van hun levensduur bereikt hebben. Dat bespaart 

onderhoudskosten. Systemen hebben bovendien een hogere inzetbaarheid, doordat ze minder voor 

onderhoudswerkzaamheden uit dienst genomen worden.

CBM voorspelt de resterende levensduur van een systeem en de onderdelen, waardoor het falen van een 

system voorkomen wordt. Dit levert een kostenbesparing op door een hogere uptime. Daarnaast wordt 

de veiligheid verbeterd. Vliegtuigen, bruggen en kerncentrales zijn hiervan aansprekende voorbeelden.

Voorwaarden voor CBM 

Om de toegevoegde waarde van CBM te realiseren moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1. De kritieke onderdelen zijn bekend. Dit zijn de onderdelen waarvan het falen leidt tot hoge kosten   

 of onveiligheid. Het doel van het onderhoud is om het falen van kritieke onderdelen te voorkomen.  

 Denk hierbij aan de remschijven van een auto.

2. Het faalmechanisme is bekend. Ofwel: wat leidt ertoe dat het onderdeel faalt? Bepalend voor slijtage  

 van remschijven is het aantal keer dat geremd is en hoe hard er geremd is.

3. De conditieparameters van het faalmechanisme zijn bekend. Als de remschijf faalt, hoe vaak en hoe  

 hard is er dan geremd?

4. Sensoren zijn beschikbaar om de conditieparameters te meten.

5. De gemeten waarden zijn te vertalen naar een onderhoudsbehoefte of het falen van het systeem.

6. De implementatie van CBM levert voordelen op qua kosten en/of veiligheid.

7. De organisatie kan onderhoud dynamisch gaan uitvoeren. De benodigde capaciteit van personeel   

 en faciliteiten varieert afhankelijk van de noodzaak van onderhoud. Flexibiliteit van de organisatie is  

 dus nodig.

De eerste drie voorwaarden kunnen getoetst worden met een Failure Mode, Effect and Criticality 

Analysis (FMECA). De voorwaarden voor CBM zijn nader beschreven in Guidelines for Condition Based 

Maintenance (2010).

Implementatie van CBM

Een succesvolle CBM-implementatie start als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is. Op dat 

moment wordt bepaald:

1. Welke data relevant zijn voor CBM: wat moet er gemeten worden?

2. Hoe de data vertaald kunnen worden naar het juiste onderhoudsmoment. Niet te laat, maar ook niet  

 veel te vroeg: just in time.

Stadia van ontwikkeling binnen CBM

Er bestaan twee types CBM: experience-based CBM en model-based CBM. Model-based CBM bestaat 

vervolgens weer uit diagnose en prognose.

Figuur 1: Partijen uit de onderhoudsdriehoek
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Experience-based CBM

Binnen experience-based CBM worden sensordata gebruikt om een drempelwaarde voor onderhoud 

te bepalen. De interne werking en de omstandigheden van het systeem worden hierin echter niet 

meegenomen. Hierdoor is de data beperkt bruikbaar voor voorspellingen. 

Een voorbeeld is het testen van militaire voertuigen op de Veluwe. Op het moment dat deze voertuigen in 

Afghanistan worden ingezet, zijn de omstandigheden zo veranderd dat de data van de Veluwe niet meer 

representatief zijn. Daarmee zijn de data niet meer bruikbaar om onderhoud op te baseren.

Model-based CBM

Model-based CBM kan de beperkingen van experience-based CBM oplossen. In model-based CBM 

wordt een model gebruikt dat de relatie beschrijft tussen het gebruik en de degradatie van een systeem. 

Veranderingen in het systeem kun je opnemen in het model.

 Model-based diagnose

 De huidige conditie van het systeem wordt vastgesteld op basis van de verzamelde data en het   

 model. Als de huidige conditie een drempelwaarde overschrijdt, is onderhoud noodzakelijk.

 Model-based diagnose bestaat uit vier fasen, die oplopen in nauwkeurigheid van diagnose:

  1. Detectie: is er een probleem?

  2. Lokalisatie: waar is het probleem opgetreden?

  3. Karakterisatie: welk soort probleem is opgetreden?

  4. Kwantificatie: hoe groot is het probleem?

 In iedere stap binnen de diagnosefase wordt steeds meer domeinkennis gebruikt. Het model van  

 het systeem wordt dus steeds gedetailleerder. Een beperking van model-based diagnose is dat   

 er weinig tijd is om onderhoud in te plannen: als er een probleem is, moet het opgelost worden. 

 Dat probleem is op te lossen met model-based prognose.

 Model-based prognose

 Het einddoel van CBM is om het falen van een systeem ruim van tevoren te kunnen voorspellen.   

 Naast de huidige conditie van het systeem wordt ook de resterende levensduur voorspeld.   

 Het bijtijds voorspellen van het falen van een systeem creëert tijd en flexibiliteit voor een   

 organisatie om onderhoud efficiënt in te plannen. Voor een goede prognose is naast conditie-  

 informatie ook omgevingsinformatie nodig. Sensoren die de omstandigheden van een systeem   

 meten, zijn voor deze fase dus een voorwaarde.

Databehoefte

Tijdens de diagnostische CBM-fase zijn al veel data verzameld over de toestand van het systeem. Om 

goede voorspellingen te kunnen doen is echter meer nodig. In de prognostische CBM-fase worden 

ook data verzameld over de omstandigheden waarin een machine opereert. Een machine zal onder 

extreme omstandigheden namelijk eerder onderhoud vereisen. Voor een goede voorspelling moet de 

dataverzameling dus verder uitgebreid worden.

De steeds groter wordende databehoefte is dus een wezenlijk onderdeel van prognostisch CBM. 

Daarnaast wordt dataverzameling steeds goedkoper, waardoor er steeds meer data beschikbaar 

zal komen. Die ontwikkeling onderstreept de noodzaak van data scientists om die data te kunnen 

analyseren, maar ook van een goede bigdata-architectuur om de data te kunnen verwerken.

Toekomst van prognostisch CBM

Omdat sensoren en het verzenden van sensordata steeds goedkoper worden, zullen steeds meer producten 

met sensoren uitgerust worden. Prognostisch CBM wordt dan actueel voor steeds meer bedrijven. Door 

de immer toenemende hoeveelheid data en het gebrek aan goed onderwijs zal de schaarste aan data 

scientists ook in de nabije toekomst een uitdaging blijven. Door die schaarste biedt een kant en klare 

prognostische CBM oplossing een goed alternatief voor het zelf in huis halen van data science expertise. 

Het Nederlandse Algoritmica heeft zo’n oplossing ontwikkeld: PreMonition.

Een prognostische CBM oplossing combineert ruwe sensordata van verschillende bronnen. Eerst leren 

slimme zelflerende algoritmen de complexe patronen van normaal functioneren. Vervolgens worden 

afwijkingen per asset, real-time weergegeven in een dashboard (zie screenshot).

PreMonition screenshot (bron: http://algoritmica.nl/premonition/)
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3. Big data
3.1 Wat verstaan we onder big data?
Big data is de benaming voor hoeveelheden data die te groot zijn om nog op een enkele server te passen, 

te ongestructureerd voor een traditionele relationele database of een te grote doorvoersnelheid hebben 

om nog in een traditioneel datawarehouse te kunnen verwerken (Davenport, 2014, p. 1). In de Engelse 

literatuur spreekt met vaak van de 3 V’s: Volume, Variety, Velocity.

De eigenschappen van big data hebben ertoe geleid dat huidige databasesystemen niet meer toereikend 

zijn. De uitdaging wordt opgelost door gebruik te maken van een nieuw soort databasesystemen, een 

andere manier van data-analyse binnen een nieuwe architectuur.

Big Data technologie en infrastructuur
Het probleem van volume en structuur is opgelost door de introductie van een nieuw soort database. 

NoSQL databases slaan data op als document. Waar een traditionele database data opslaat als een rij 

met van tevoren vast gespecificeerde kolommen, kan een document in een NoSQL database ieder soort 

data bevatten zonder dat deze aan een voor gespecificeerde structuur hoeft te voldoen. Denk aan tekst, 

geluid, afbeeldingen. Daarnaast zijn NoSQL databases gemakkelijk schaalbaar. Als de database vol begint 

te raken, kan de opslagruimte gemakkelijk uitgebreid worden door relatief goedkope servers toe te voegen. 

MongoDB is een populaire NoSQLdatabase. Daarnaast wordt voor bigdata opslag vaak gebruik gemaakt 

van HDFS: Hadoop Distributed File System (feitelijk geen database maar een bestandssysteem). 

Naast opslag heeft het grote volume van data ook geleid tot een analyseprobleem: het uitvoeren van een 

traditionele zoekopdracht (‘query’) op big data duurt erg lang en vaak is de hoeveelheid data te groot om 

in het geheugen van een computer te laden. Dit probleem is door Google opgelost door de ontwikkeling van 

het MapReduce raamwerk. De data worden niet langer binnengehaald in het geheugen van één computer, 

maar de berekening wordt naar de data toegebracht. De berekening wordt dan in delen uitgevoerd op de 

servers, waardoor deze ook sneller wordt door parallelle uitvoering op meerdere servers.

De derde uitdaging is de doorvoersnelheid van big data. Voor real time beschikbaarheid, moet de 

dataverwerking minstens net zo snel zijn als de snelheid waarmee de data binnenkomen. Als de 

dataverwerking te traag is, beginnen de verwerkte data steeds verder achter te lopen. Dan is het beeld 

dat door de data geschetst wordt dus niet meer actueel. Apache Storm is een systeem waarmee real time 

dataverwerking geïmplementeerd kan worden. Apache Storm zorgt ervoor dat de beschikbare rekenkracht 

schaalt met de hoeveelheid data die binnenkomt, zodat alle data in real time verwerkt kunnen worden. 

Bovenstaande componenten komen samen binnen de zogenaamde Lambda architectuur (zie figuur 2). 

Nieuwe data komen binnen in zowel de ‘batchlaag’ als de ‘speedlaag’ van de architectuur. In de batchlaag 

worden alle data opgeslagen in de ‘master dataset’, die kan bestaan uit een NoSQL database of HDFS. 

Het opvragen van de data gebeurt niet rechtstreeks op de master dataset, omdat dit te langzaam gaat. In 

plaats daarvan worden zogenaamde ‘batch views’ berekend met een MapReduce job. De ‘serving layer’ 

indexeert de batch views, zodat die snel beschikbaar zijn. 

De serving layer is te traag om real time data beschikbaar te maken. De ‘speed layer’ ondervangt dit door 

real time data beschikbaar te maken in real time views (bijvoorbeeld door Apache Storm te gebruiken). Als 

data opgevraagd worden, combineert de Lambda architectuur de historische data uit de batch view met 

real time data uit de real time view zodat een volledige en recente dataset altijd beschikbaar is.

Hoewel bigdata technologie de problemen met traditionele databases en data-analyse oplost, levert een 

investering in bigdata technologie nog geen toegevoegde waarde. Dit is het domein van data science: de 

fundamentele principes om kennis uit data te onttrekken (Provost & Fawcett, 2013). Big data kun je zien 

als ruwe olie, bigdata technologie als de raffinaderij en data science als de expertise om de raffinaderij te 

gebruiken om de ruwe olie te raffineren tot het gewenste eindproduct.

Het uit de data verkregen inzicht dient uiteindelijk als input voor het nemen van business beslissingen. 

Hoe completer het inzicht, des te beter de beslissingen. Zo wordt uiteindelijk het bedrijfsresultaat 

geoptimaliseerd. Big data en data science kun je dan zien als onderdeel van business analytics.

Figuur 2 Lambda-architectuur
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3.2 Data science toepassen op big data

De aanleiding voor een datascience project is altijd een concreet probleem. Voor het oplossen van dat 

probleem wordt een roadmap opgesteld (stap 1). Een goede probleem definitie en vertaling naar een 

roadmap zijn de belangrijkste onderdelen van het datascience project. De roadmap beschrijft vervolgens 

hoe het gedefinieerde probleem wordt opgelost. Dat geeft houvast voor de rest van het proces.

Als de roadmap opgesteld is, volgt de dataverzameling (stap 2). De beschikbare dataset wordt verder 

verkend in stap 3: welke data zijn er en welke zijn relevant voor het oplossen van het probleem? 

Bigdataprobleem

In de praktijk wordt vaak begonnen bij dataverzameling (stap 2). Dit levert een probleem op in de data-

exploratiefase: Zonder probleemdefinitie kun je tenslotte niet beoordelen of de beschikbare data geschikt zijn 

om je probleem op te lossen. Je moet dan terug naar het begin en alsnog een probleemdefinitie en roadmap 

opstellen. Tijdens de data-exploratiefase kan ook blijken dat de data niet geschikt zijn voor het oplossen van 

het probleem. Ook dan moet je terug naar stap 1 en nieuwe data gaan verzamelen. Als een geschikte dataset 

beschikbaar is, wordt deze in stap 4 getransformeerd. Dit is nodig omdat data-analysetools verwachten dat 

de data in een specifieke vorm worden aangeboden. In de datatransformatiefase worden de data in het 

verwachte formaat omgezet. Daarna kan de analyse plaatsvinden.

Data-analyse of -visualisatie

Het bouwen van een voorspellend model bestaat uit twee stappen: je begint met het trainen van het model 

(stap 5.1) en daarna volgt de evaluatie ervan. Hiervoor wordt ‘machine learning’ toegepast. De beide stappen 

worden een aantal keer herhaald, totdat het model met de beste voorspellende waarde gevonden is. Tijdens 

de modelevaluatie kan blijken dat ook het best presterende model te weinig voorspellende waarde heeft. 

Ook dan wordt teruggegaan naar stap 1. Een succesvol model kan tot stand komen via twee verschillende 

analysemethodes, die verschillende eisen hebben qua data. Als er historische data beschikbaar zijn over 

systemen die wel en geen onderhoud nodig hadden, kun je ‘supervised learning’ inzetten. Het systeem 

leert dan welke data aangeven of een systeem onderhoud nodig heeft of niet. Een tweede optie is 

om alleen gebruik te maken van data over goed functionerende systemen. Het systeem leert dan het 

patroon van normaal gedrag. Als de data afwijken van dat normale patroon, voorspelt het systeem dat 

er onderhoud nodig is. Soms is het doel van een datascience project niet om een voorspellend model te 

bouwen, maar om inzicht te krijgen in de beschikbare dataset. In dat geval bestaat de analyse in stap 5 

vaak uit een visualisatie van de dataset. In de voorgaande datatransformatie stap worden de data dan 

omgevormd naar een formaat waarmee de visualisatietool overweg kan. Als de visualisatie het probleem 

oplost, is deze stap het eindpunt van het project.

Modelapplicatie

Als een succesvol model gevonden is, wordt het toegepast in stap 6: data-applicatie. Dit is een van 

de meest uitdagende stappen in het proces. Het voorspellende model wordt dan direct toegepast op 

de binnenkomende data. Maar ook daarmee ben je er nog niet. Het geleerde patroon kan namelijk 

veranderen in de loop van de tijd. Daarom moet het model voortdurend geüpdatet worden op basis van 

recente data.

3.3 Bigdata-architectuur
Het voorspellende model wordt geïmplementeerd binnen een bigdata-architectuur. In deze architectuur 

wordt met binnenkomende data de resterende levensduur van een machine voorspeld. Die voorspelling is 

vervolgens beschikbaar in een dashboard, dat weer de basis vormt voor de onderhoudsplanning.

Binnenkomende data worden ook opgeslagen om het voorspellende model periodiek te trainen zodat 

het up-to-date blijft. Het trainen van het model kan geautomatiseerd worden binnen de bigdata-

architectuur. Naarmate de organisatie steeds meer opschuift van traditioneel naar prognostisch CBM, 

is de bedrijfsvoering in toenemende mate afhankelijk van een betrouwbare bigdata-architectuur. Het 

is dan zaak om van een cultuur van adhocoplossingen te vervangen door een meer volwassen systeem. 

Een bewezen manier om een goede bigdata-achitectuur op te zetten, is de eerder beschreven modulaire 

en schaalbare Lambda-architectuur (zie figuur 2). Hiermee creëer je een bigdata-architectuur die op de 

toekomst voorbereid is.

3.4 Bigdatasuccessen in andere sectoren
Successen behaald door de toepassing van big data leveren een competitief voordeel op. Om dat 

voordeel maximaal te benutten zijn bedrijven logischerwijs terughoudend met het delen van die 

successen. Toch worden aansprekende voorbeelden gerapporteerd. Verzekeringsmaatschappij AllState 

schreef een wedstrijd uit om schadeclaims te voorspellen op basis van de eigenschappen van de 

verzekerde auto (via Kaggle.com, een platform voor competities rondom voorspellingen met data). Het 

resultaat van deze wedstrijd was een voorspellend model waarmee schadeclaims voorspeld werden. 

Het winnende model was 271% beter dan het bestaande model. In een andere Kaggle-competitie 

werd een verbetering van 208% behaald in de voorspelling van supermarktbezoek en uitgaven. Deze 

voorspellingen stellen bedrijven in staat om beter in te spelen op het gedrag van hun klanten en bieden 

daarmee een competitief voordeel op ten opzichte van concurrenten. Brynjolfsson, Hitt & Kim (2011) 

laten zien dat bovenstaande successen geen toevalstreffers zijn. Ze betrokken 179 bedrijven in hun 

onderzoek en vonden gemiddeld een toename van 6% in output en productiviteit als direct gevolg van 

de inzet van data in het bedrijfsproces.

Figuur 3 Bron: Presentatie Data Science/Engineering, Adversitement
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4. Business kansen met CBM en Big Data
Binnen de in hoofdstuk 2 genoemde onderhoudsdriehoek van asset owners, service providers en OEM’s 

zijn kansen geïdentificeerd met hoogwaardig onderhoud. Vanwege belangrijke maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals globalisering, vergrijzing, verouderende assets (in bv. de chemiesector), 

verduurzaming en vereiste continue verbetering ten aanzien van efficiency en veiligheid is het voor alle 

partijen binnen de driehoek zaak om te blijven innoveren.

Proactieve vormen van onderhoud zoals condition-based maintenance hebben dan ook volop de 

aandacht van de industrie. Moderne sensoren en IT zorgen er bovendien voor dat er veel data ter 

beschikking zijn om onderhoud voorspelbaar, goedkoper, veiliger en effectiever te maken. Deze data 

betreffen dan conditiemetingen, procesdata uit de operatie (gebruik van de asset), ontwerpdata en 

gegevens over externe factoren (bv. weerscondities voor windturbines). Gezien de hoeveelheid data, de 

snelheid en variëteit in data kunnen we zonder meer stellen dat de industrie geconfronteerd wordt met 

het fenomeen big data.

Een vaak genoemde toepassing van big data binnen de maak- en toeleveringsindustrie is het verbeteren 

van het onderhoud aan machines en producten (Molenaar, 2013). Als je kunt voorspellen wanneer 

een bepaald onderdeel stuk zal gaan, kun je efficiënter gebruikmaken van onderdelen, het aantal 

onderhoudsmomenten verminderen en een hogere beschikbaarheid van een systeem realiseren. 

Bovendien verhoogt een helder beeld van de onderhoudsstatus van systemen de veiligheid doordat de 

kans op onverwacht falen aanzienlijk verkleind wordt. Big data maakt daarmee ‘predictive maintenance’ 

mogelijk; voorspelbaar onderhoud dat daardoor goed te optimaliseren is.

Juist voor OEM’s, al dan niet in samenwerking met service providers, ontstaat tegen deze achtergrond de 

kans om in het verlengde van hun producten ook diensten te leveren, op basis van de data die door de 

systemen wordt gegenereerd. 

Dit kan initieel bestaan uit het leveren van 

hoogwaardige onderhoudsdiensten, die 

asset owners helpen om performance en 

veiligheid te beheersen tegen acceptabele 

kosten. Big data maakt het tevens mogelijk 

om deze dienstverlening proactief te maken 

en asset owners zelfs volledig te ontzorgen via 

garanties op het gebied van beschikbaarheid 

en performance. Big data wordt in het laatste 

geval gebruikt om conditie, beschikbaarheid, 

veiligheid en performance te voorspellen 

en beïnvloeden. Daarmee worden de 

mogelijkheden van predictive maintenance 

volledig benut.

Benutting van big data geschiedt in theorie volgens onderstaande figuur:

Een OEM heeft normaal gesproken verschillende technische systemen (assets) ‘in het veld’ bij klanten 

staan. Elk systeem en elk proces bij de klant levert data op. Deze zijn per definitie op afstand beschikbaar 

voor de OEM en kunnen, al dan niet na lokale verwerking door de OEM worden binnengehaald. Met 

deze data, gecombineerd met de kennis van de OEM en/of klant wordt het mogelijk om onderhoud en 

prestaties voorspelbaar te maken, operationele instellingen te optimaliseren, de veiligheid te bewaken, 

etc. Het gaat daarbij om het koppelen van data over conditie, gebruik, omgeving, onderhoud en wellicht 

zelfs de business, zodanig dat voorspellingen ten aanzien van degradatie en performance kunnen 

worden gedaan en op bedrijfsniveau beslissingen kunnen worden genomen via aan de data gekoppelde 

beslismodellen.

Een OEM heeft vaak meerdere van dezelfde systemen bij verschillende klanten staan, waardoor 

waardevolle statistiek kan worden opgebouwd. Juist een OEM is daarom in staat efficiënt en effectief 

gebruik te maken van de mogelijkheden met big data1. 

Overigens heeft juist een asset owner vaak veel kennis van het gebruik van technische systemen. Daar 

waar deze kennis wordt gecombineerd met die van de OEM zou de stap kunnen worden gezet naar 

predictive maintenance & performance. 

 1Asset owners hebben vaak een te kleine ‘installed base’. O.a. om deze reden deelt de Nederlandse luchtmacht data met de 

Engelse luchtmacht over haar Apache helicopters. Samen hebben ze voldoende data om prognostiek te bedrijven.

Figuur 4: Gebruik big data door een OEM
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5. CBM en Big data in de praktijk
5.1 Wat zijn de knelpunten 
Het combineren van Condition Based Maintenance (CBM) en de nieuwste best practices op het gebied 

van big data is in theorie veelbelovend. Dit kan leiden tot goedkoper, veiliger en voorspelbaar onderhoud 

en kansen op extra omzet via hoogwaardige dienstverlening door de maakindustrie. De praktijk toont 

echter aan dat predictive maintenance en optimaal gebruik van data binnen veel organisaties nog geen 

vanzelfsprekendheden zijn.

Dit heeft te maken met drie belangrijke knelpunten. Allereerst worstelen bedrijven met de vraag hoe ze 

de mogelijkheden van de data die ze kunnen ontsluiten optimaal kunnen inzetten. Daarnaast ontbreekt 

binnen veel organisaties nog de acceptatie om ‘data driven’ te managen en acteren, en als gevolg 

daarvan is er ook een laag bewustzijn binnen veel organisaties van de potentie van big data.

5.2 Gebruikmaken van de mogelijkheden van big data
Data-acquisitie en -opslag vormen tegenwoordig geen probleem meer. Er zijn tal van sensoren 

beschikbaar waarmee uiteenlopende technische parameters van machines gemeten kunnen worden. 

Deze zijn vaak al standaard door een OEM van productiemachines geplaatst, of worden door bedrijven 

zelf aangebracht als de machines eenmaal in bedrijf zijn. Verschillende IT-systemen leveren een berg 

data over de operationele processen op en zelfs bevindingen van servicemonteurs worden tegenwoordig 

gedigitaliseerd en opgeslagen. Denk daarbij aan data vanuit de operatie of gegevens die door monteurs 

via handheld apparatuur worden verzameld of in servicerapporten worden vastgelegd.

Dataverzameling en –opslag vindt niet altijd op de best mogelijke manier plaats. De IT-infrastructuur 

is vaak op een organische manier meegegroeid met de beschikbare hoeveelheid data en het besef over 

de mogelijkheden ervan. In sommige gevallen lopen organisaties hierdoor tegen de grenzen aan van 

de IT-infrastructuur (o.a. snelheid, capaciteit, efficiency, gebruiksvriendelijkheid) en in een enkel geval 

kan het zelfs betekenen dat een operationeel proces stilvalt omdat bijvoorbeeld een harde schijf voor de 

dataverzameling vol is geraakt.

De grootste uitdaging voor organisaties bestaat echter uit het vertalen van alle beschikbare data in 

informatie op basis waarvan daadwerkelijk gestuurd kan worden. 

Bedrijven zijn vaak nog zoekende naar data die daadwerkelijk van belang zijn. Hierbij spelen vragen als: 

 • Welke data zeggen iets over de performance? 

 • Welke data geven echt een indicatie over het degraderen van een machine of onderliggende   

  componenten? 

 • Hoe worden metingen beïnvloed door omgevingscondities? 

“De kunst is tegenwoordig om keuzes te maken ten aanzien van data-acquisitie. Elk lager heeft 

tegenwoordig wel een sensor en bijbehorende software. Vaak wordt er maar data verzameld en 

opgeslagen omdat het kan, maar doet niemand er uiteindelijk iets mee. Dit geeft overhead, maar 

soms ook problemen omdat er geen goed doordachte beslissingen worden genomen op basis van 

data die beschikbaar zijn. Eigenlijk moet het management erg rigide zijn; mooi dat er veel sensoren 

zijn, maar kies bewust om bepaalde sensoren niet te gebruiken.”

          Asset owner uit de procesindustrie

Daarnaast worstelen veel organisaties nog met de vraag hoe ze van deze data betrouwbare informatie 

moeten maken, zodanig dat ze op basis hiervan kunnen en durven acteren, zoals het ingrijpen in een 

operationeel of productieproces. 

Figuur 5
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IT infrastructuur

Het vertalen van data richting relevante informatie die te koppelen is aan besluitvorming en sturing 

is voor veel organisaties nog lastig. Als gevolg hiervan vallen de resultaten van condition-based 

maintenance vaak nog tegen. Inzichten om dit te verbeteren zijn te verdelen in twee stromingen. 

Sommigen geloven alleen in oplossingen die gekoppeld zijn aan ERP/enterprise-omgevingen, in verband 

met de opvolging van werkorders, het bestellen van reserveonderdelen, etc. Anderen geloven juist in 

stand-alone oplossingen die kunnen werken voor kleine teams. Integratie met de enterprise omgeving 

van het bedrijf heeft als voordeel dat de koppeling met de aansturing van het bedrijf per definitie 

is geborgd. Tegelijkertijd impliceert dit doorgaans een wat groter, complexer en kostbaarder traject 

met betrekking tot de vereiste IT-ontwikkeling en betrokkenheid van verschillende afdelingen van een 

organisatie.

Een stand-alone oplossing is vaak goedkoper en eenvoudiger te realiseren en is vooral geschikt voor een 

kleiner team en/of beperkte scope (bv. een deel van de machines van een fabriek). Koppeling met de 

bedrijfsprocessen dient door het team, dat gebruikmaakt van de CBM/bigdata-oplossing, zelf te worden 

gerealiseerd. Bij onvoldoende kennis of motivatie binnen het team bestaat het gevaar dat signalen 

vanuit de CBM/bigdata-oplossing geen opvolging krijgen, waardoor resultaten uitblijven.

Kennis binnen de organisatie

Om op basis van data te kunnen sturen zijn ‘beslismodellen’ nodig. Ervaringen met CBM wijzen uit dat het 

voor de ontwikkeling van deze modellen belangrijk is om kennis van de betreffende machines of equipment te 

combineren met kennis van gebruikte sensoren, de eigen processen, IT-systemen en big data. 

Op dit moment is het nog zo dat de werelden van bigdata specialisten en de industrie nog redelijk 

gescheiden zijn. 

De meeste big-data-gerelateerde initiatieven binnen 

de industrie worden op ‘eigen kracht’ gerealiseerd, 

soms zelfs op eigen persoonlijk initiatief. Velen 

geloven in het combineren van CBM en equipment 

gerelateerde kennis van de industrie met de 

expertise van bigdata specialisten, maar er is 

momenteel nog geen goed (nationaal) platform 

om kennis op dit gebied uit te wisselen. Bovendien 

is er nog geen sprake van standaardisering als het 

gaat om het goed inrichten van datavraagstukken 

in een CBM-kader. Binnen bedrijven bestaat ook 

nog geen duidelijk beeld van het kennisprofiel dat 

vereist is voor een CBM-/bigdata specialist. Binnen 

veel bedrijven vindt data-analyse plaats door 

mensen met een technische achtergrond, met veel 

kennis van een specifiek apparaat of operationeel 

proces. Daartegenover staat soms de inzet van 

echte dataspecialisten met meer affiniteit met 

IT en databehandeling, en minder kennis van de 

betreffende apparatuur.

5.3 Acceptatie en bewustzijn creëren binnen de organisatie
Op dit moment ontbreekt nog het draagvlak bij het management en het bewustzijn bij de medewerkers 

over de mogelijkheden van condition-based maintenance en big data.

De ervaring van bedrijven die aan de slag zijn gegaan met CBM en big data leert dat daadwerkelijke 

implementatie inhoudt dat een organisatie eigenlijk een transitie naar ‘data driven decision making’ 

moet maken. Hoe aantrekkelijk de business case voor CBM op papier ook is, als deze transitie geen 

aandacht krijgt, ontstaat er geen acceptatie bij het management en zullen belangrijke ontwikkelingen 

en investeringen uitblijven. Dit geldt zelfs voor relatief zeer kleine investeringen, simpelweg omdat het 

vooroordeel leeft dat ‘klanten er niet op zitten te wachten’. 

Dit aspect raakt de cultuur van een organisatie en heeft daardoor ook te maken met de huidige focus 

van organisaties, die veelal gericht is op de productontwikkeling, operatie en productie, en minder op 

services en onderhoud. Als gevolg hiervan zijn velen binnen een organisatie zich ook niet bewust van de 

waarde van de data die de organisatie al heeft of vrij eenvoudig zou kunnen krijgen. 

Daar komt nog bij dat de verkoop van services binnen de maakindustrie nog steeds lager wordt 

gewaardeerd dan de verkoop van machines en equipment. Al beginnen de koploperbedrijven de 

salesteams steeds vaker integraal te belonen (op verkochte integrale omzet dus producten én 

servicecontracten). 

“Acceptatie voor implementatie van CBM/Big Data is er nog niet. Er is nu sprake van Cherry 

Picking. Zelfs een aantoonbare businesscase met een ROI van >1000% binnen een jaar is intern 

lastig te verkopen.”                      

         Een vertegenwoordiger van de industrie 

Vele CBM- en bigdata-initiatieven worden dan ook gekenmerkt door een beperkte schaal, persoonlijk 

initiatief, een geringe voortgang en dito resultaten. Aan de andere kant tonen succesverhalen 

aan dat er significante resultaten geboekt kunnen worden als CBM- en bigdata-initiatieven vanuit 

strategische overwegingen worden ondersteund door het management en gekoppeld aan de dagelijkse 

bedrijfsvoering. Belangrijke knelpunten worden in een dergelijk geval weggenomen omdat de markt 

bijvoorbeeld vraagt om CBM-oplossingen, wat direct leidt tot bewustwording in de gehele organisatie en 

een goede bijdrage aan de bedrijfsresultaten. De serviceafdeling wordt dan ook belangrijk voor de hele 

organisatie en een driver voor initiatieven op het gebied van CBM en big data, daar waar R&D-afdelingen 

doorgaans minder aandacht geven aan mogelijkheden voor services.

Wärtsilä heeft CBM succesvol geïmplementeerd voor haar thrusters. Gedreven door de markt lukte 

het Wärtsilä om als eerste met een CBM-systeem op de markt te komen, waarmee gecertificeerd 

conditiemetingen kunnen worden verricht, op basis 

waarvan performance en beschikbaarheid kunnen worden 

geoptimaliseerd tegen de laagste kosten. Dankzij de kennis die 

Wärtsilä als OEM in huis had over de techniek van de thrusters, 

maar ook over het operationeel gebruik ervan, lukte het om 

aantoonbaar voordelen voor de eigenaar te creëren. Gezien het 

strategisch belang van de services voor Wärtsilä is een CBM 

Center opgezet met interne specialisten. 
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DAISY draait om bigdata

In 2014 is het World Class Windturbine Maintenance (WCWM) project afgerond, met resultaten die de 

verwachtingen overtroffen. Bundeling van Nederlandse kennis en kunde op het gebied van onderhoud 

heeft zijn vruchten afgeworpen in de vorm van een Dynamic Asset Information System (DAISY) waarmee 

op integrale wijze operatie en onderhoud van windturbines kan worden geoptimaliseerd. Een mooi, echt 

Nederlands product, met een hoge export potentie. De betrokkenen zijn tevreden over de resultaten. Logisch 

als er rendementsverbeteringen van bijna twintig procent mogelijk blijken.

Het WCWM project is feitelijk ontstaan uit onvrede bij windturbine-eigenaren over de performance van 

windturbines, de dienstverlening in de markt en het gebrek aan transparantie.

Tot voorheen konden windturbine-eigenaren slechts zeer beperkt data krijgen over de eigen turbines. Het 

Nederlandse consortium heeft daarom besloten een onafhankelijke capability te ontwikkelen waarmee 

de status van willekeurige turbines van willekeurige eigenaren op afstand kunnen worden gemonitord. 

Dankzij koppeling met een geavanceerd systeem voor maintenance en asset management kunnen op basis 

van bewerkte data ook monteurs worden aangestuurd, die relevante data ook weer kunnen terugsturen 

naar een control room. Door turbine- en onderhoudsdata te combineren met gegevens over wind- en 

weervoorspellingen en de actuele energieprijs kunnen operatie en onderhoud worden geoptimaliseerd op 

korte termijn alsook over de gehele lifecycle. De partijen Delta, Oliveira en IMS International (samenwerking 

tussen het Nederlandse KEC en het Zuid-Afrikaanse Filanet) hebben de handen ineengeslagen voor verdere 

commercialisering van DAISY. DAISY wordt door partijen gezien als ‘enabler’ voor onafhankelijke advisering 

richting eigenaren, onafhankelijke monitoring- en inspectiediensten tot aan het daadwerkelijk uitvoeren 

van onderhoud. Via een Maintenance Control Room kan het consortium in samenwerking met buitenlandse 

partners zelfs performance based een eigenaar aan de andere kant van de wereld compleet ontzorgen op het 

gebied van operatie en onderhoud. Via sensoren kunnen turbines op afstand worden gemonitord en via het 

systeem voor maintenance management kunnen op afstand monteurs worden aangestuurd en ondersteund. 

Het zelfs mogelijk om data via de satelliet terug te sturen naar de control room in Nederland waar de 

regie wordt gevoerd. Door proactief asset en maintenance management kunnen beschikbaarheid en zelfs 

opbrengsten voor de eigenaar worden gegarandeerd.

6. Ontwikkelpaden voor CBM
Voor het uiteenzetten van de ontwikkelpaden voor condition-based maintenance maken we gebruik van 

twee modellen: (1) business analytics volwassenheidsmodel en (2) businessmodel ontwikkeling voor OEMs.

6.1 Business analytics fases
Het doel van business analytics is om data om te zetten in inzichten die helpen betere beslissingen te 

nemen. In het geval van maintenance is het doel om het inzicht in de onderhoudsbehoefte te gebruiken 

om te beslissen wanneer onderhoud uitgevoerd moet worden. Gartner (2014) onderscheidt vier fases van 

volwassenheid in analytics: descriptive, diagnostic, predictive en prescriptive Analytics (zie figuur 7).

Deze vier fases kunnen gebruikt worden om de informatie over het onderhoudsproces te beschrijven.

Descriptive analytics geeft inzicht in wat er gebeurd is. Voor onderhoud is deze informatie beschikbaar 

in de onderhoudsgeschiedenis van een machine (wat is er stukgegaan). Deze fase is vooral van 

toepassing bij traditioneel onderhoud: pas als de machine stuk is wordt er geconstateerd welk onderdeel 

er stuk gegaan is. Deze informatie kan gebruikt worden om onderhoudsintervallen te bepalen.

Diagnostic analytics biedt informatie over waarom een systeem stukgegaan is. Sensordata laten 

bijvoorbeeld zien dat de temperatuur van een onderdeel veel te hoog is opgelopen. De drempelwaarde is 

dan overschreden. Er is hier dus sprake van experience-based CBM. Als sensordata gecombineerd wordt met 

een model van het systeem kan de diagnose steeds nauwkeuriger gesteld worden (Model-based diagnose).

Predictive analytics voorspelt de te verwachten levensduur van een machine of onderdeel. De 

dataverzameling is dan uitgebreid met zo veel mogelijk relevante omgevingsinformatie, waardoor het 

moment van falen van een machine steeds beter te voorspellen is. Er is dan sprake van model-based 

prognose, ofwel predictive maintenance. De verkregen inzichten worden gebruikt om onderhoud 

dynamisch in te plannen.

Prescriptive analytics schrijft de te nemen beslissing voor. Dataverzameling wordt dan nog verder 

uitgebreid met bedrijfsinformatie en actuele gegevens over de markt. Het systeem beslist dan wanneer 

onderhoud ingepland moet worden om de winst of veiligheid van het systeem te maximaliseren. 

Figuur 7 Onderscheid van vier fases van volwassenheid (Gartner 2014)
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6.2 Business vanuit prognostisch CBM 
In het business analytics volwassenheidsmodel van Gartner zijn de stappen beschreven van (i) traditioneel, 

experience-based maintenance naar (ii) diagnostisch CBM, (iii) prognostisch CBM en uiteindelijk (iv) 

prescriptive CBM. Indien een asset owner dit traject, al dan niet met hulp van derden doorloopt, zal deze direct 

zelf de vruchten hiervan plukken. Te denken valt aan verlaging van de onderhoudskosten bij eenzelfde of 

verbeterde beschikbaarheid en veiligheid. Dit geldt overigens niet alleen voor de eindfase, maar ook voor alle 

tussentijdse ontwikkelfasen uit het business analytics model.

Belangrijke kansen liggen er ook voor OEMs die naast de verkoop van machines en equipment tevens 

aanvullende diensten kunnen gaan leveren dankzij de mogelijkheden van CBM en big data. Daarnaast 

kunnen ook onafhankelijke derden een rol spelen voor OEM’s of asset owners via specialistische diensten op 

bijvoorbeeld het gebied van dataontsluiting, data-interpretatie, etc.

Hierna zal de mogelijke business ontwikkeling voor een OEM op basis van prognostisch CBM worden toegelicht 

aangezien deze combinatie de meeste mogelijkheden biedt. Onderdelen van deze business ontwikkeling zijn 

echter ook interessant voor derden en/of tijdens de minder volwassen fases zoals beschreven in de roadmap.

Los van de volwassenheid van de CBM/bigdata-implementatie of het businessmodel voor de dienstverlening 

kan een OEM naast het leveren van machines altijd additionele diensten verlenen op het terrein van spare 

parts, onderhoud, personeel, monitoring en advies. Afhankelijk van de sector vertegenwoordigt de service 

business gedurende de lifecycle van een machine een factor 2 tot 3 meer omzet dan de oorspronkelijke 

verkoop van de machine vertegenwoordigt.

Op het terrein van advisering zullen operatie en onderhoud hier en daar door elkaar lopen, zeker als het 

businessmodel van de dienstverlening zich ontwikkelt van traditioneel richting meer ‘strategisch’. Mogelijke 

ontwikkeling van het businessmodel voor het leveren van onderhoud gerelateerde diensten wordt geïllustreerd 

door onderstaande figuur.

Vanuit de OEM geredeneerd zijn er geen of nauwelijks diensten mogelijk indien de klant zich beperkt tot 

het eenmalig aanschaffen van een machine. Dit is tegenwoordig uitsluitend nog aan de orde voor niet-

kritische delen en/of relatief goedkope commodities (bv. elektronica).

Wanneer de geleverde machines kritisch zijn voor het operationele proces van de klant, zal deze op zijn 

minst kiezen voor correctief onderhoud om stilstand te beperken. Hierop kan worden ingespeeld door 

het aanbieden van reserveonderdelen en een onderhoudsdienst. Bijbehorende contracten kunnen erg 

simpel zijn, maar kunnen via een Service Level Agreement (SLA) ook aangekleed worden met zaken als 

responsetijd, minimale voorraden etc.

De laatste twee stappen uit bovenstaande figuur worden ‘enabled’ door condition-based maintenance 

en vragen om een hechtere relatie met de klant, meer inzicht in diens processen en het proactief inspelen 

op risico´s en kansen, waarbij integraal wordt gekeken naar onderhoud en operatie.

De OEM kan in dit kader proactief onderhoud uitvoeren ter voorkoming van stilstand en schades. Dit 

kan worden ingeregeld via een SLA met meer vrijheidsmogelijkheden om proactief te anticiperen op 

voorspelde degradatie, performanceverlies etc. 

Vanuit deze situatie zou de OEM zelfs ‘performance based’ diensten kunnen gaan aanbieden. Dit 

impliceert een strategisch partnership, waarbij de OEM tracht direct en op strategisch niveau een 

bijdrage te leveren aan de business case van de klant en zichzelf (win-win). Dit vereist een echt 

partnership en zeer nauwe afstemming met de klant (Vos, van Kempen et.al., 2001), waarbij extra winst 

op diensten te bereiken is via een bonus op het leveren van een betere performance die bijdraagt aan 

de business case van de klant. Diensten worden in dat geval doorgaans geleverd voor een vaste prijs per 

tijdsinterval, waarbij een bepaalde minimaal gegarandeerde performance en beschikbaarheid van de 

machine in kwestie wordt overeengekomen. 

Juist prognostisch CBM biedt hierbij de mogelijkheid performance te maximaliseren tegen de laagste 

kosten, door bv. het maximale uit machines te halen (via het optimaliseren van instellingen voor 

bepaalde omstandigheden), logistiek optimaal voor te bereiden, etc. De OEM levert in dit geval direct een 

bijdrage aan de operatie en onderhoud van de klant.

Performance-based contracten stimuleren doorgaans innovatie en continue verbetering. Contracten zijn 

typisch langduriger waardoor klant en dienstverlener hiervan ook beiden de vruchten kunnen plukken 

in het kader van de eerder genoemde win-win business case. Wanneer bedrijven op basis van data 

kunnen innoveren en op business niveau besluiten kunnen nemen, biedt dit aantrekkelijke kansen in een 

performance-based setting (prescriptive analytics).

Figuur 8: Mogelijke ontwikkeling van het businessmodel
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6.3 Groeimodel Condition-Based Maintenance & Big Data
In de survey ‘Ontwikkelpaden voor servicebusiness, Innovatie Zuid’ is beschreven dat veel maakbedrijven 

(OEMs) momenteel de transitie richting nieuwe business modellen maken, waarbij service- en 

onderhoudsactiviteiten een groot gedeelte van de omzet vertegenwoordigen. Deze survey bevat 

o.a. een groeimodel voor de maakindustrie die handvatten biedt om zich te ontwikkelen van pure 

equipmentproducent tot aan volwaardige serviceprovider.

Eerder in dit document zijn de businessontwikkelpaden op de domeinen CBM en Big data afzonderlijk 

beschreven. De combinatie van beiden leidt tot vele onderhoud- en service gerelateerde kansen voor 

de maakindustrie. Ontwikkeling van een organisatie op dit terrein is daarom ondersteunend aan de 

complete ontwikkeling die een OEM kan doormaken van producent tot serviceprovider.

Afgaande op de CBM en big data gerelateerde knelpunten in de praktijk wordt duidelijk dat het 

gecombineerde domein van CBM en big data vele dimensies kent. Organisatorische ontwikkeling 

betekent dan ook aandacht voor vele aspecten, zoals aangegeven in onderstaande groeimodel. Hierbij 

zijn de verschillende aspecten gekoppeld aan de OEM-typologie zoals gehanteerd in de service business 

survey. Diensten die op basis van CBM & big data kunnen worden geboden zijn in het groeimodel 

gekoppeld aan de OEM, aangezien deze als organisatie de grootste transitie kan doormaken. Uiteraard 

kunnen ook serviceproviders aan de hand van het model diensten leveren aan de OEM of een klant van 

de OEM. De ontwikkelingen zijn echter sterk vergelijkbaar, waarbij de serviceprovider wel maatregelen 

moet nemen om te borgen dat product gerelateerde kennis binnen de eigen organisatie wordt 

opgebouwd.

Er worden vier fases onderscheiden in de ontwikkeling van een OEM2 vanuit serviceperspectief: (1) 

pure product manufacturer, (2) value-added manufacturer, (3) full service provider en (4) integrated 

solutions provider. De verschillende dimensies van het groeimodel worden hieronder per fase 

toegelicht. Belangrijk voor een organisatie in transitie is steeds dat de verschillende dimensies in 

balans zijn en blijven tijdens de doorontwikkeling van een organisatie. Zo heeft het bijvoorbeeld geen 

zin om een IT architectuur voor big data te implementeren als de organisatie (mensen, processen, etc.) 

nog niet klaar zijn om hiermee te werken.

 2  Survey Ontwikkelpaden voor servicebusiness, Innovatie Zuid.

Figuur 9: Groeimodel CBM & Big Data. 
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Pure product manufacturer

OEM-typologie

Deze (grote groep) bedrijven staat nog aan het begin van het ontwikkelen en leveren van services. 

De business bestaat hoofdzakelijk uit de verkoop van producten, aangevuld met inkomsten uit vooral 

beginning-of-life en ‘break-fix’ lifecycle services.

Onderhoudspropositie

In deze fase bieden bedrijven geen onderhoudsdiensten, of slechts correctief onderhoud als reactie op 

problemen die gemeld worden door de klant/eindgebruiker.

CBM & big data stadium

Onderhoud wordt traditioneel ingericht: als een product stukgaat, wordt dit door de klant gemeld en 

wordt een monteur ingezet om onderhoud te verrichten. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 

ervaring die bij de OEM is opgebouwd. Van condition-based maintenance is nog geen sprake.

Data

De data waarover de OEM in deze fase beschikt betreffen vooral ontwerp-, productie- en uitleverdata. 

Veel aandacht gaat uit naar zaken als configuratiemanagement en feedback m.b.t. product- of 

productieverbeteringen. Er worden echter veelal nog geen data vanuit het veld gebruikt waarmee 

onderhoud of operatie geoptimaliseerd zouden kunnen worden.

Big data IT-infra, processen, mens en cultuur

Big data worden nog niet ingezet. Daarom is er nog geen sprake van IT-infra, bigdata processen of 

experts op het gebied van big data. De cultuur is traditioneel en nog ver verwijderd van een data 

gedreven organisatie.

Organisatie

De organisatie is in deze fase geoptimaliseerd voor productie en niet voor diensten. Onderhoud en 

services worden eerder als kostenpost dan als profit center gezien.

Value-added manufacturer

OEM-typologie

Een value-added manufacturer levert naast traditionele lifecycle services ook ‘enhanced technical 

services’, zoals life extension services, end-of-life services en third-party services. De business bestaat 

naast producten voor een significant deel uit services gericht op de productperformance.

Onderhoudspropositie

In deze fase biedt de OEM naast correctief onderhoud ook een eerste vorm van proactief onderhoud, 

gericht op het optimaliseren van lifecycle kosten.

CBM & big data stadium

Er wordt gebruikgemaakt van sensorsystemen die standaard ingebouwd zijn in onderdelen en 

machines. Onderhoud wordt hier steeds meer experience-based CBM door sensorwaarden te gebruiken 

om onderhoudsbehoefte te bepalen. Als de sensordata gebruikt worden in combinatie met een model 

van het systeem is er sprake van model-based diagnose.

Data

Sensordata worden gebruikt om drempelwaarden voor onderhoud te bepalen en om van afstand de 

toestand van een machine of onderdeel vast te kunnen stellen (diagnose). Aan de hand van enkele 

proof-of-conceptprojecten worden data verzameld als input voor proactief onderhoud. Dit betreft dan 

equipment, waarvoor men relatief eenvoudig een business case voor CBM kan maken.

Big data IT-infra

Van een dedicated IT infrastructuur voor big data is nog geen sprake. Er wordt gebruikgemaakt van 

de systemen die geleverd worden bij de sensoren. Op een moment dat een bedrijf zich verder richting 

full service provider gaat bewegen, wordt de infrastructuur uitgebreid voor de proof of concepts die 

in deze fase opgezet worden. Afhankelijk van de keuze voor een off-the-shelf oplossing of in-house 

ontwikkeling wordt de benodigde infrastructuur opgezet in overleg met de data scientist.

Organisatie

De organisatie maakt in deze fase een overgang naar service gerichtheid. Services dragen bij aan 

omzet en winst. Management faciliteert proof-of-conceptprojecten voor big data, door meerdere 

disciplines bij elkaar te brengen (OEM experts, data scientists, IT, management). Als deze projecten 

succesvol blijken, faciliteert het management de adoptie binnen de organisatie.

Processen 

Serviceprocessen zijn ingericht en op beperkte schaal (proof-of-conceptprojecten) worden 

conditiemetingen als input gebruikt voor het aansturen van deze processen. 

Mens en cultuur

Omdat de organisatie nog niet overtuigd is van de toegevoegde waarde van Big Data, wordt gebruikgemaakt 

van externe bigdata-expertise. Door proof-of-conceptprojecten wordt ervaring opgedaan met big data en raakt 

de organisatie langzaam overtuigd van de toegevoegde waarde, waardoor de cultuur steeds meer datagedreven 

wordt. Als de organisatie overtuigd is van het belang van data science kan met het oog op de transitie naar full 

service provider besloten worden tot het opzetten van een competentie-eenheid voor data science.
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Full service manufacturer

OEM-typologie

Een full service provider biedt naast life cycle services en enhanced technical services ook business 

services, zoals professional, information en financial services ten behoeve van de operationele 

performance van de klant. De business bestaat veelal voor meer dan de helft uit services.

Onderhoudspropositie

De OEM levert proactief onderhoud gericht op de hele lifecycle. De OEM levert daarnaast ook een 

breed palet aan proactieve diensten, gericht op support van de klant betreffende operatie/gebruik.

CBM & big data stadium

Predictive maintenance is geïmplementeerd waar het voordelen oplevert qua kosten of veiligheid. 

Omdat de voorspelling van onderhoudsbehoefte nooit 100% nauwkeurig kan zijn, wordt diagnostisch 

CBM nog ingezet voor correctief onderhoud. 

Data

Naast sensordata uit de machine, worden ook data verzameld over de omstandigheden waarin 

de machine opereert en de operationele inzet van de machine. Je kunt hierbij denken aan 

omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, maar ook aan het aantal uren dat een machine draait per dag.

Big data IT-infra

Afhankelijk van de strategische keuze van het bedrijf wordt hier gebruikgemaakt van een off-the-shelf 

CBM-systeem, of een bigdata-infrastructuur volgens de Lambda-architectuur.

Organisatie

De organisatie is nu voor een belangrijk deel een serviceorganisatie geworden, met als doel een 

optimale inzet en onderhoud van het product voor de klant.

Processen

Het inplannen van onderhoud gebeurt flexibel, op basis van de voorspelde onderhoudsbehoefte. Veel 

processen zijn al ‘data driven’.

Mens en cultuur

De toegevoegde waarde van big data is inmiddels geaccepteerd binnen de organisatie. Bedrijven 

die willen doorgroeien naar integrated solutions provider hebben inmiddels eigen bigdata 

specialisten (data scientists) in dienst. Deze data scientists werken in multidisciplinaire teams waarin 

domeinkennis, IT en management vertegenwoordigd zijn.

Integrated solutions provider

OEM-typologie

Een integrated solutions provider neemt de verantwoordelijkheid voor processen bij klanten (deels) 

over, door het leveren van operating services en outsourcing services, op basis van resultaat afspraken 

met de klant. De hoofdmoot van hun omzet realiseren dergelijke bedrijven via dienstverlening.

Onderhoudspropositie

De OEM heeft in deze fase een langdurig, strategisch partnership met de klant, waarbij sprake is van 

een optimale afstemming van activiteiten en verantwoordelijkheden met de klant.  De OEM levert 

garanties ten aanzien van beschikbaarheid of zelfs opbrengsten, vaak tegen een vaste prijs met bonus/

malussystematiek. Op basis van een win-win business case met de klant, heeft de OEM incentives om 

ook innovaties door te voeren bij de klant.

CBM & big data stadium

Door zo veel mogelijk relevante databronnen te integreren en analyseren wordt het inplannen van 

onderhoud nog verder geoptimaliseerd door (bijvoorbeeld) juist géén onderhoud te plegen aan een 

machine, omdat de te verwachten opbrengst van het laten doordraaien hoger is dan de eventuele 

kosten van degradatie van de machine.

Data

Alle data die relevant is voor de business (bovenop de data uit de vorige fase). Er is een grote mate van 

transparantie tussen OEM en klant.

Big data IT-infra

In deze fase is integratie met andere IT-infrastructuur geoptimaliseerd. 

Organisatie

Service is corebusiness geworden. De organisatie is tevens gericht op continue verbetering aangezien 

de OEM in het business model zelf meeprofiteert van doorgevoerde verbeteringen bij de klant.

Processen

Processen zijn data driven en voortdurend input voor het doorvoeren van verbeteringen en innovaties.

Mens en cultuur

Data staan centraal in de organisatie. Daarom hebben bedrijven in deze fase een sterke 

competentiegroep op het gebied van big data en data science ontwikkeld. 
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7. Hoe nu verder?
7.1 Stappenplan voor CBM & big data ontwikkeling
Het groeimodel condition-based maintenance & big data biedt handvatten voor de stappen die een 

organisatie kan doorlopen om van traditioneel, experience-based maintenance naar prescriptive 

maintenance door te groeien. Dat plan kan voor ieder bedrijf specifiek opgesteld worden door het volgen 

van onderstaand stappenplan.

Het groeimodel CBM & big data biedt houvast voor het maken van een stappenplan voor een specifieke 

organisatie. Enerzijds geeft het per fase aan wat er op verschillende dimensies (IT, processen, cultuur, 

etc.) bereikt moet zijn. Bovendien geeft het aan welke transitie op elke dimensie vereist is om als 

organisatie te groeien op het domein CBM & big data. Dit kan voor elke organisatie door worden 

vertaald in een gedetailleerd plan per dimensie, per transitiestap. Een dergelijk plan borgt dat techniek, 

organisatie en business op elkaar zijn en blijven afgestemd, waardoor investeringen in CBM en big data 

ook tot een concrete bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten.

8.  Ondersteuning
Samen met de partners binnen het project wordt gekeken naar opvolging van de roadmap. Hierbij wordt 

gedacht aan het opzetten van een community, het faciliteren van cluster projecten en het begeleiden van 

individuele implementaties. Voor nadere informatie en vragen over de Ontwikkel paden Predictive Maintenance 

in Service business roadmap kunt u terecht bij vertegenwoordigers van de partners in dit programma:

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Coen Sanderink, csanderink@bom.nl, 0621163011

De BOM kan ondersteunen bij het vinden van specifieke bedrijven, leveranciers of kennisinstellingen voor 

het uitwerken of realiseren van uw project of het koppelen van uw propositie in de markt aan mogelijke 

belanghebbenden. Daarnaast beschikt de BOM over eigen investeringsfondsen,  en is er uiteraard interesse in 

“big data” gerelateerde ondernemingsplannen om waar passend in te co-investeren.

DI-WCM 
Met Predictive Maintenance naar World-Class Maintenance. Dit uitgangspunt hanteert World Class 

Maintenance bij het stimuleren en initiëren van innovatieprojecten op het gebied van cross sectoraal 

maintenance van kapitaalgoederen. Predictive Maintenance, oftewel Condition Based Maintenance (CBM) 

richt zich op het proactief voorspellen van noodzakelijk onderhoud van complexe machines en installaties 

om incidenten en onverwachte downtime te voorkomen. Het effect van deze werkwijze is bewezen gezien 

de trackrecords van de luchtvaart op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Het vroegtijdig traceren 

van onregelmatigheden helpt bij het maximaliseren van de uptime, efficiëntere maintenance resource 

planning (incl. spare parts handling) en het verbeteren van customer service levels. De impact van Predictive 

Maintenance op de productiviteit en de winstgevendheid van bedrijven is groot. WCM contactpersoon 

voor vragen, informatie of het bespreken van projecten is: Programmamanager Kees van der Hoop, e-mail: 

KvanderHoop@worldclassmaintenance.com

Data Science Center 

The Data Science Center Eindhoven (DSC/e) is TU/e’s response to the growing volume and importance of 

data. 90% of the data in the world today has been created in the last two years alone and the world’s data 

will grow by 50 times in the next 10 years. Moreover, human and organizational activities are intertwined 

with the digital universe. Therefore, data science is growing in importance and becoming an integral part 

of different types of engineering and scientific research. In 2013 the decision was made to establish the 

Data Science Center Eindhoven (DSC/e) at the TU/e level. Four departments were involved in its inception: 

the Department of Mathematics & Computer Science, the Department of Electrical Engineering, the 

Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences, and the Department of Industrial Design. 

Professor Wil van der Aalst will act as Scientific Director of the DSC/e. In addition  to the Scientific Director 

six additional founding fathers have been appointed: Professors  Jack van Wijk,  Wijnand IJsselsteijn,  Fred 

Langerak,  Matthias Rauterberg,  Ton Koonen, and  Johan van Leeuwaarden. Each of the founding fathers 

will be responsible for a societally relevant aspect of data science. In line with the TU/e policy, DSC/e research 

contributes to the challenges of the TU/e Thematic Research Areas: Health, Energy, and Smart Mobility. Each 

of these Thematic Research Areas witnesses a rapid growing volume of data triggering a variety of scientific 

and societal challenges.Data science is also highly relevant for the high-tech industry in the Brainport region. 

However, the DSC/e is not limited to the TU/e Thematic Research Areas or the Brainport region. In fact, the 

goal is to also collaborate with other industries such as the financial industry and the creative industry and 

increase the visibility of TU/e in these industries. On December 2nd 2013, the DSC/e was formally launched 

with an international  symposium featuring talks by leading data science experts and prominent stakeholders, 

including Jeroen Tas from Philips. The event was extremely successful and attracted over 700 people.

Stap Te beantwoorden vragen Activiteiten

1. Assessment groeimodelfase - In welke fase van het groeimodel   

bevinden we ons?

- Zijn alle dimensies (IT, processen, 

cultuur) gelijkwaardig ontwikkeld?

- Inventarisatie dimensies 

groeimodel CBM & big data

- Match met 

bedrijfsstrategie bepalen

2. CBM haalbaarheid - Is het voor de combinatie organisatie/

equipment haalbaar om CBM te 

implementeren?

- Analyse of aan de 

voorwaarden voor CBM 

wordt voldaan (zie 

‘Voorwaarden voor CBM’)

- Analyse toegevoegde 

waarde CBM

- Impactanalyse operatie

3. Volwassenheid huidige fase - Hebben we de benodigde expertise in 

huis?

- Zijn alle dimensies/disciplines 

vertegenwoordigd?

- Is er al sprake van een bigdata-

uitdaging?

- Wenselijkheid 

competentie-eenheid data 

science bepalen

- Opzetten multidisciplinair 

CBM-team

- Analyse van de data-

uitdagingen (3 V’s)

4. Doorgroeien volgende fase - Hebben we de benodigde expertise in 

huis?

- Zijn alle dimensies/disciplines 

vertegenwoordigd?

- Is er al sprake van een bigdata-

uitdaging?

- Proof of concept 

volgende fase (aantonen 

toegevoegde waarde)
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Adversitement 
Adversitement is specialist in ‘closing the marketing loop’. Dit betekent dat we alle relevante informatie 

die door klanten gegenereerd wordt – via alle mogelijke online en offline kanalen – samenbrengen 

en omzetten in betrouwbare inzichten. Op basis van deze inzichten kunnen merken hun aanbod en 

services beter afstemmen op de wensen van hun klanten en zo de zgn. ‘customer experience’ aanzienlijk 

verbeteren. Resultaat: snelle verbetering in zowel omzet als rendement en structurele versterking van de 

klantrelatie (loyaliteit)www.adversitement.com

 

KEC, Paul van kempen 
Sinds 1995 biedt KEC toonaangevende consultancy, project & interim management voor spelers in 

innovatieve, high-tech markten. KEC biedt geïntegreerde diensten op het gebied van Management & 

Organisatie, Business Development en Systems Engineering.

Ons doel is om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen dankzij onze succesvolle business 

aanpak en specialisatie op high-tech sectoren zoals Aerospace, Defence, Renewable Energy, 

Maintenance, ICT, Procesindustrie, Maritiem, Electronica, Mechatronica en Biotech. KEC is zeer actief in 

het kader van World Class Maintenance en ondersteunt organisaties met het implementeren van hogere 

vormen van onderhoud, zoals condition based and predictive maintenance.

Tot KEC’s klantenkring behoren niet alleen aanbieders van technologie, maar ook een groot aantal 

system integratoren en ‘eindgebruikersorganisaties’ die dagelijks afhankelijk zijn van technologie.

Ondersteund door haar sterke, wereldwijde netwerk kan KEC verschillende actoren op high-tech sectoren 

ondersteunen, vanuit verschillende disciplines, business cases en locaties.

Exceeding customer’s expectations, building long term relationships and achieving results that matter!

Ir. Paul van Kempen, 013-4550044, 06-53182573, www.kec.nl, pvk@kec.nl More4core

More4Core 
This roadmap is partly financed by the More4Core project. This roadmap and the output of workshops 

during the seminar on November 3th 2014 are input from the Dutch Industrie for the Strategic Research 

Agenda, part of WP3 of the More4Core project. 

MORE4CORE (abbreviated as M4C) is an International collaboration to strengthen innovation in

the Maintenance, Repair and Overhaul industries. Partners from four European countries

will collaborate to accelerate innovation, education and support policy development in Maintenance, Repair 

and Overhaul (MRO).  The project will bring together industry, service providers, education and government 

to jointly set out strategies to strengthen the sector and improve cross border cooperation. MRO is crucial to 

maintain competitiveness of our industries and improve sustainability of production processes.

Why this project?
Global competition is tough and investments in European manufacturing facilities are generally 

declining. North-West Europe traditionally has been the powerhouse of a large number of industries, 

including Automotive, Chemical and High tech. Production assets and the workforce are ageing, while 

investments shift increasingly  to low wage countries. Maintenance, Repair and Overhaul is the multi-

disciplinary business function responsible for optimal operations (in terms of Reliability, Availability, 

Maintainability and Safety) of production assets over their lifetime. 

Maintenance has a key function to enhance productivity and environmental sustainability. There are 

barriers to fully use the potential of MRO. Innovation in maintenance of complex systems lags behind 

and transnational innovations and R&D cooperation is too limited. Limited transnational worker mobility 

reduces access to expertise. Differences in national maintenance norms and standards further fragment 

markets. The MORE4CORE project partners jointly represent over 7,000 companies (EFNMS is representing 

already 6,500 companies) which account for more than 500,000 jobs, and maintain over 57 billion Euros 

worth of assets. MORE4CORE is the first such integrated partnership in Europe.

Our vision
MRO is the key to modern industry. Beyond maintaining productivity, MRO is the enabler for a fast and 

widespread uptake of smarter, cleaner, more efficient, higher effectiveness, and more sustainable or low 

energy consuming technologies in existing processes. Such upgrade of existing systems is increasingly 

important as manufacturing facilities as well as infrastructural assets in NW Europe are ageing, while 

economic circumstances demand longer and more competitive asset lifecycles. The MORE4CORE project 

results will contribute to an improved global competitiveness of key industries in North-West Europe when 

realizing its strategic goals. 

Strategic goals 
The MORE4CORE project (MRO for COmpetitive REgions) unites industry, service providers, education and 

governments to  implement coherent actions in the field of Maintenance, Repair and Overhaul resulting in: 

• accelerated (transnational) innovation

• improved maintenance technicians

• mobility (human part, e.g.qualifications, permits)

• more standards and regulation to execute maintenance (hardware part, e.g. tooling certificates)

• improved market integration on a European scale

• MRO recognized in EU R&D agenda / roadmaps and represented at EU level

What is needed to improve
Transnational cooperation is needed to provide insight in the most impactful differences and set in 

motion the process of alignment (industries, education institutes and government together). It is also 

needed to develop a common framework to assess skills without changing the national education 

systems. To achieve these goals, often changes need to be made at European level, either between public 

institutions or between industry associations. The partners will work together to increase capacity of 

MRO industry representation at international level, with the aim to grow an organisation with permanent 

representation.
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Work Packages of the project
To realise the strategic goals of MORE4CORE, six interrelated work packages will be executed

in the 2.5 year period January 2013 – June 2015: 

• WP1: Cluster Development; transnational overview of main stakeholders including triple helix   

 (public-private) best practices.

• WP2: Transnational MRO insight development; (trans)national MRO Status and Vision at macro  

 level including policy white papers.

• WP3: Technology & Process Innovation; transnational Research & Innovation landscape and   

 joined MRO technology requirement roadmaps

• WP4: MRO Human Capital Mobility; Development of an EU qualification framework for   

 Maintenance and ECVET pilot. 

• WP5: Market Integration; Prioritise cases for normalization of MRO standards and create   

 common categorization for MRO services across NW Europe. 

• WP6: Anchoring the MRO agenda; create and implement organizational model and transnational  

 activities per country (decentralised) as well as at EU / EFNMS level (centralised).

Project management structure
The overall project is managed by BOM (NL) and all countries/partners are responsible in leading a work 

package and/or contribute to almost all other work packages to maximize the transnational way of 

working and -results. Project partners and key figures:

• BOM, Development agency of the province of Noord-Brabant, the Netherlands. www.bom.nl

• DI-WCM, Dutch Institute – World Class Maintenance, www.worldclassmaintenance.com

• MEC, Maintenance Education Consortium, www.worldclassmaintenance.com

• BEMAS, Belgian Maintenance Association, www.bemas.org

• VOKA, Chamber of Commerce Antwerpen – Waasland, www.voka.be

• WVIS, German Economic Association for Industrial Services, www.wvis.eu

• AFIM, Association of French Maintenance Engineers, www.afim.asso.fr

• EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, www.efnms.org

All partners jointly represent over 7000 companies which account for more than 500,000 jobs, and 

maintain over 57 billion Euros worth of asset. MORE4CORE is the first such integrated partnership in 

Europe. The MORE4CORE project has a total financial budget invested by its partners of 2.5 M Euros of 

which approximately 50% is funded by EU.

Detailed Information: www.MORE4CORE.eu
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